ACORD DE GOVERN DE COALICIÓ DE SANT FOST DE
CAMPSENTELLES
Preàmbul
Després de les eleccions celebrades el passat 26 de Maig, s'inicia una nova
etapa on els ciutadans i ciutadanes de Sant Fost tornen a posar de manifest la
seva pluralitat. Aquesta realitat comporta la necessitat d'arribar a una sèrie
d'acords bàsics que ens permetin afrontar l'acceptació de la pluralitat i del
respecte mutu.
Hem treballat per aconseguir un acord, proposant com a forma un Govern de
Coalició entre iguals i basat en la confiança compartida. Governar en coalició
permetrà expressar millor els principals valors de la democràcia. Compartir
responsabilitats de govern amb altres formacions polítiques suposa una aposta
decidida pel pluralisme polític, ampliant d'aquesta manera la base social del
govern.
Un Govern de coalició ha de saber incrementar la comunicació entre
governants i governats tenint en compte la presència d'una opinió pública pro
governamental amb criteris dispars, ha d'exigir als membres del govern que
segueixin protocols molt pautats per a la comunicació de polítiques, ha de
dissenyar criteris per a la gestió de possibles crisi de govern, ha de crear
òrgans plurals de coordinació de l'acció de govern.
És per això que les tres candidatures que hem assolit aquest Acord de Govern,
tenim tres sensibilitats polítiques diferents i hem assumit e l principi de pluralitat
com un patrimoni enriquidor de la pròpia societat. Tots, societat, institucions i
partits polítics, ens emplacem en aquesta legislatura a assumir el diàleg polític
com a eix central per tal de superar les nostres diferències i avançar en la
construcció d'un millor Sant Fost.
Com a principis compartits, ERC-JxSF, SFEC Podem i Mª José Sánchez, com
a Regidora no Adscrita, i sens perjudici de la nostra llibertat i independència per
a defensar els nostres propis projectes polítics i ideològics diferenciats,
compartim en el present Acord de Coalició les següents bases programàtiques
d'actuació:







La defensa dels drets humans i les llibertats
La solidaritat i la justícia social
El creixement i el benestar
La igualtat i el desenvolupament educatiu i cultural
La millora del Medi Ambient i la Sostenibilitat
La projecció de Sant Fost en el Territori



El desenvolupament d'una gestió eficaç i transparent al servei de les
persones

Codi Ètic
1) El codi ètic és la pauta que regula el comportament dels membres del
govern, individualment i col·lectivament, reunint molts principis no escrits,
observat reiteradament en la tradició democràtica i centrat en els seus
valors.
2) Acords amplis i respecte a les minories. El sistema de majories i minories
és l’efecte natural dels processos democràtics, però cal ser conscients que
és preferible la recerca d’acords amplis que l’aplicació estricta del principi
de la majoria. En tot cas, les posicions minoritàries han de ser
respectades.
3) Rigor i raó: en el debat polític són conceptes que han de prevaler. Les
decisions s’han de basar en un debat previ. Un cop adoptada una decisió
democràticament, esdevé la posició que el govern ha d’aplicar i que
vincula la ciutadania.
4) Una actitud de respecte. Tots els membres del govern han de mantenir
una actitud general de respecte, tolerància i honestedat, ja que és garantia
de llibertat i enforteix la convivència en democràcia. Cal, doncs, respectar
les idees de l’adversari sense renunciar a la pròpia coherència. És
reprovable que els membres del govern profereixin desqualificacions
personals, com també ho és que facin un ús sectari o esbiaixat
d’informacions o bé que realitzi n imputacions de finalitats ocultes.
5) Lleialtat i discrepància: la lleialtat a les posicions polítiques ha de ser
permanent. La discrepància ha de manifestar-se des de la lleialtat i s’ha de
canalitzar democràticament. Cal saber fer ús de les discrepàncies sense
perjudicar l’acord pres.
6) Els càrrecs del govern han d’assumir el compromís d’exercir amb
correcció, transparència, dedicació, equitat i eficàcia les seves
responsabilitats, contribuint a la difusió democràtica del poder, amb el
màxim consens intern i extern.
7) L’acció i les decisions del govern han de ser assumides de manera
compartida, unitària i global per les diferents forces polítiques i adoptades
sempre en el marc del govern. Cal que els partits signants d'aquest pacte i
els seus membres mantinguin una posició de lleialtat vers els acords
assolits en el marc d'aquest govern.
8) Els partits signants del present acord es comprometen a mantenir l’acord
de governabilitat mentre sigui hàbil la present legislatura.
9) Les conductes no ajustades als principis del present codi ètic, encara que
no siguin sancionables judicialment, podran ser considerades per les

executives dels partits integrants de l’acord i es podrà arribar, un cop
esgotades totes les vies, al trencament del pacte.
10) Els partits signants del present acord es reconeixen com a socis de govern
amb tot allò que comporta dins de la presa de decisions.
Acció de Govern
Cultura



Creació del Consell de Cultura com element de recuperació de la
identitat històrica i cultural de Sant Fost.
Fomentar la creació / creativitat local mitjançant la promoció de la
participació ciutadana i habilitant espais que donin cabuda a la creació
artística.

Educació








Reforçar el sistema educatiu local, donant suport professional als joves
en el procés de
transició dels estudis al món laboral, tant a nivell tècnic com
motivacional.
Donarem més contingut a les funcions del Consell Escolar Municipal
obrint-lo a d'altres
àmbits com l'esport, la salut, la cultura, etc.
Crearem un Banc de Llibres Municipal de gestió oberta a les AMPAs
Treballarem per oferir una solució per a les famílies amb fills/es de 0 a 3
anys,
solucionant les dificultats actuals del Petit Roure i El Roure.

Esports




Per la pràctica de l'esport a l'aire lliure, identificarem i senyalitzarem
pistes i senders dins del nostre entorn natural, dotarem els nostres barris
i urbanitzacions amb espais esportius propis, i obrirem en horaris no
lectius els patis de les escoles i instituts i equipaments esportius
exteriors.
Volem que l'esport a Sant Fost sigui un element de cohesió social.
Crearem el Consell d'Esports, on totes les entitats hi estiguin
representades i que potenciï l'esport de base, sense oblidar l'esport
femení. Volem que Sant Fost esdevingui un referent en l'àmbit de
l'esport.

Gent Gran




Crearem la Regidoria de Gent Gran que treballarà en dos grans eixos,
per una banda l'assistencial, que ha de garantir la seva tranquil·litat i, per
una altra banda, posar en valor les seves experiències com un actiu per
al poble i els seus veïns. Cal apostar fermament per l'atenció domiciliària
donat que la mitjana d'edat de la nostra població augmenta any rere any.
Treballarem per tal de planificar la creació d'un centre de dia públic per
tal d'atendre les necessitats de la nostra gent gran.

Gestió Municipal: Transparència, Participació i Proximitat









Farem possible un Ajuntament transparent que posi les dades a l'abast
de la població.
Treballarem per tal d'assolir el compliment dels ítems que marca el
segell Infoparticipa.
Facilitarem els tràmits amb l'Ajuntament mitjançant la creació d'una OAC
mòbil que regularment s'acostarà a tots els barris i urbanitzacions.
Entenem la participació ciutadana com un pilar bàsic per la
modernització de la política municipal. Les grans decisions de poble són
patrimoni de tots i, per això, es crearà un reglament de Participació
Ciutadana.
Farem efectiva la figura del Síndic Personer, que pugui defensar els
drets dels ciutadans davant l'Administració.
Establirem el Regidor de Barri.
Impulsarem una Auditoria interna de l'Ajuntament, en primer lloc, la que
ofereix el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona i, un cop
acabada, una duta a terme per empresa d'auditoria / consultoria externa
que revisarà els comptes i les concessions i contractes dutes a terme
per l'Ajuntament els darrers exercicis.

Joventut




Promourem un Pla de Joventut per tal de detectar les necessitats actuals
del nostre jovent. Hem de fomentar un nou model d'integració dels joves
basat en noves eines que possibilitin que s'organitzin i creïn els seus
propis espais d'activitat. Els nostres joves han de poder ser el que ells
vulguin i no el que els patrons culturals els puguin imposar.
Des de l'Ajuntament dotarem de recursos per acompanyar els nostres
joves en el trànsit de la vida educativa a la vida laboral. Hem d'identificar
les motivacions dels joves per trobar la manera d'ajudar-los.

Medi ambient, Sostenibilitat i Patrimoni


Davant l'i ncivisme i el risc d'incendis, hem de protegir el nostre patrimoni
natural. Integrant-nos de manera efectiva al Consorci del Parc de la








Serralada de Marina i desenvolupant un Pla Especial de Protecció,
aconseguirem una millora notable de les condicions del nostre entorn
natural (senyalització de rutes i camins, espais històrics, neteja, etc.).
La normativa europea determina que els municipis dels seus estats
membres han de reciclar, abans de l'any 2020, el 50% dels residus.
L'any 2017, a Sant Fost, el % de recollida selectiva és del 24,5%.
Proposem un model de gestió de residus modern i eficient, que tingui en
compte la realitat concreta dels nostres barris i urbanitzacions.
Cal que des de l'Ajuntament es promogui l'ús dels recursos energètics
verds que actualment no s'estan aprofitant. Tots els ciutadans hem de
ser partícips d'aquesta evolució cap a un model més sostenible, que
determinarà el futur del nostre poble.
Incorporarem als procediments de contractació i licitació, clàusules
mediambientals que afavoreixin les empreses que utilitzin energies
renovables.
Garantirem el Benestar animal reconeixent-ne els seus drets mitjançant
la creació d'una ordenança municipal que reguli els drets dels animals al
nostre municipi.

Mobilitat






Replantejarem el recorregut actual del transport públic municipal per tal
que augmenti la freqüència de pas i que arribi a totes les urbanitzacions.
Igualment treballarem per implementar un Transport Públic en tot el
municipi, adequat a les necessitats de la gent.
Prestarem especial atenció a la coordinació horària amb la resta de
mitjans de transport i que la informació estigui disponible per a tothom en
temps real, aprofitant les noves tecnologies.
Treballarem en coordinació amb els altres municipis afectats del nostre
entorn per a promoure la integració a la Zona Tarifària 1 de l'AMB.
Farem un Pla per tal d'eliminar totes les barreres arquitectòniques que
actualment existeixen al nostre municipi.

Pla d’inversió, Promoció econòmica i treball





Elaborarem un Pla d'Inversió municipal en infraestructures a llarg termini,
que millorin les capacitats competitives del nostre municipi: transport,
comunicacions, energia, etc.
Planificarem aquestes inversions tenint presents les necessitats de
polígons, barris i urbanitzacions. Caldrà identificar i rendibilitat aquells
espais del poble, de propietat pública o privada, que en l'actualitat
estiguin infrautilitzats.
Posarem en marxa un procés d'identificació de vivendes i locals buits per
tal de, per una banda, establir un tipus de gravamen de l'IBI superior i,
per altra banda, aconseguir-ne l'ús per tal d'oferir vivenda pública-social
als veïns/es que ho necessitin.










Sempre que sigui possible, es valorarà la municipalització de tots aquells
serveis públics que actualment presten empreses privades. Si la
legislació ho permet i els estudis econòmics així ho recomanen, es
valorarà la creació d'una empresa pública que gestioni aquests serveis
actualment externalitzats per tal d'optimitzar els recursos.
Incorporarem als procediments de contractació i licitació, clàusules que
garanteixin els drets socials i laborals dels treballadors de les empreses
que licitin. Sant Fost està molt ben comunicada amb les principals vies
de transport nacional i internacional i hem de trobar les eines per
rendibilitzar aquest avantatge.
L'Ajuntament ha de promoure la implantació de noves empreses al
nostre municipi mitjançant la creació d'un òrgan que ajudi a gestionar
tots els tràmits necessaris i que sigui capaç d'atraure noves inversions
que generin riquesa i ocupació.
Crearem un Servei Municipal d'ocupació que fomenti la generació de
feina al nostre municipi aprofitant el seu teixit industrial i comercial.
Treballarem per crear una marca "Sant Fost és comerç" que aprofiti el
potencial dels comerços del nostre poble i els doni personalitat pròpia.
Prestarem especial atenció a les necessitats dels nostres comerciants.

Sanitat






La salut és el bé més preuat de tota persona. Des de l'Ajuntament volem
preservar la salut i el benestar dels nostres ve ïns, posant a la seva
disposició la màxima informació i la capacitat de prendre decisions de
manera compartida.
Promourem xerrades informatives sobre com mantenir i millorar la salut,
sobre com prevenir i superar addiccions, malalties, violència de gènere,
etc.
Millorarem la coordinació amb el CAP per tal d'optimitzar i gestionar el
trasllat de persones dependents, tenint en compte que el voluntariat, en
aquest aspecte, pot prestar una col·laboració molt activa.
Crearem un espai pel recolzament emocional de col·lectius vulnerables.

Seguretat Ciutadana



Augmentarem els recursos humans i materials de la nostra policia local,
proposant noves fórmules de coordinació amb els pobles veïns i cos de
Mossos.
Posarem a disposició del veïnat eines de comunicació / col·laboració per
tal que, entre tots, millorem la resposta davant dels problemes de
seguretat.

Seguretat Vial







Hem de redissenyar entre tots un model territorial més equilibrat que faci
del nostre municipi un indret més habitable, amb millor relació amb
l’entorn natural i on tothom hi puguem viure amb benestar. Per
aconseguir-ho la seguretat vial és un element indispensable.
Cal evolucionar des d'una política només sancionadora a un nou model
orientat a la millora de la seguretat vial. Una càmera de control de tràfic
no ha de ser un negoci, ha de ser un element de control de la seguretat
de tots.
Establirem mesures de reducció de velocitat al polígon, barris,
urbanitzacions i zones escolars amb especial afluència de vianants.
Farem campanyes ciutadanes de sensibilització i seguretat vial.

Serveis Socials





Cal identificar quines són les problemàtiques que afecten als veïns de
Sant Fost amb necessitats específiques. Hem d'evolucionar des d'un
model únicament assistencial cap a un altre que dignifiqui i garanteixi els
drets individuals de cadascú.
Aplicarem un model de fiscalitat progressiva que sigui coherent amb
aquest nou model social mitjançant l'accés a un catàleg de prestacions i
ajuts que sigui públic i transparent.
Treballarem activament per tal de garantir el compliment de la llei
24/2015 i el servei municipal d'assistència domiciliària SAD.

Sobre l’Alcalde/ssa
L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot
cas, les atribucions dels articles 21 LBRL i 53 TRLMRLC.
Sobre la distribució dels càrrecs




Alcaldia: Carles Miquel (ERC-JxSF) [ 1.465 vots – 33,39% ]
1º Tinent d’alcalde: Maria José Sánchez (Regidora No Adscrita) [ 380
vots – 8,66% ]
2º Tinent d’alcalde: Albert Bastida (SPECP-ECG) [ 324 vots – 7,38% ]

Sobre les Regidories





Carles Miquel: Hisenda i Comunicació.
María José Sánchez: Medi Ambient i Sostenibilitat, Turisme,
Transparència i Feminisme i LGBTiQ+
Alberto Bastida: Serveis Socials, Habitatge, Gent Gran, Benestar
animal i Participació Ciutadana.
Patricia Orta: Educació, Joventut, Treball i Comerç.





Javier Rebollo: Promoció Econòmica, Via Pública, Urbanisme i
Mobilitat.
Mari Carmen Argente: Cultura, Esports, Salut i Cooperació.
Xavier Conesa: Seguretat Ciutadana, Tecnologies de la Informació i
Comunicació, Recursos Humans.

Sant Fost de Campsentelles, 2 de Setembre de 2019

